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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO
TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA
VINTE E NOVE DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
Ao vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, à hora Regimental, reunirase no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa
Aguiar, os senhores vereadores: Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto
Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade,
Francisco de Assis Cunha, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo
e Victor Conde de Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores Dr. Loredan de Andrade
Mello (viajado/Brasília), Francisco Marcos Alves do Nascimento (atestado médico/cirurgia
odontológica), Irenilde Pereira Gomes (internada) e João Estevam da Silva Neto (internado). O
senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino de Altamira. Em seguida
solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores
vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida o
senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da
Reunião Ordinária realizada no dia vinte e dois do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.
Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada pela maioria, abstendo-se
de votar os vereadores Isaac Costa e Victor Conde. Em seguida o senhor Presidente passou para o
PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra
a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: gostaria de informar a todos
que o senhor Josemar Lisboa, assumiu a parte administrativa da Tesouraria da Secretaria
Municipal de Saúde, na sexta-feira. Quero informar que tivemos uma reunião nesta Casa com a
Celpa, onde tiramos algumas dúvidas, como por exemplo, a questão da iluminação pública, onde
todo recurso arrecadado é repassado para a Prefeitura, todo dia vinte de cada mês. O que nos
surpreende é o aumento. Temos recebidos aqui pessoas que nos trouxeram o talão de luz mostrando
o aumentou na iluminação pública. No sábado estivemos no Santa Bendita, numa Ação do Projeto
Arte de Viver Bem, da Senhora Paola, no qual foram realizado vários atendimentos, inclusive a
expedição de carteiras de identidades e outros documentos. Também na área da saúde, a SESPA
foi parceira, no total foram atendidas mais de 700 pessoas. Estiveram presentes alguns vereadores
desta Casa, Delza Barros, Almiro Gonçalves, Aldo Boaventura, o Marquinhos e o Presidente
Loredan. Na agrovila Sol Nascente, chegamos no sábado depois do meio dia aonde participamos
da premiação da Cavalgada. Quero parabenizar o Zico e todos os organizadores da Cavalgada. Em
seguida visitamos o Centro de Recuperação que ainda está fechado. Vamos solicitar junto ao
Secretário de Saúde, senhor Renato para que seja aberto aquele Centro. Visitamos também a
estrada do Babaquara, onde uma parte foi colocado uma coisa que dizem ser asfalto, mais aquilo
não é asfalto e, se for é de péssima qualidade. Em relação aos questionamentos das Quatro Bocas,
realmente a população reclamou a questão do asfalto que é de péssima qualidade. Reclamaram
também o porquê das maquinas já terem retornadas para Altamira. Ouvimos várias solicitações
sobre estradas, pois, eles querem uma boa estrada para escoar seus produtos. Na área da Educação,
uma professora falou com muita propriedade a questão do ensino médio a questão de liberar salas
para que aqueles jovens possam estudar. Foi uma solicitação tanto da professora quanto de pais de
alunos da comunidade. Foi falado também a questão do Posto de Saúde, que será uma obra com
recursos das Emendas Impositivas de vários colegas desta Casa. Como também emendas para
aquisição de equipamentos para o Posto de Saúde. Hoje o que a gente se vê é só um posto de saúde
no Sol Nascente, aonde tem um profissional médico que atende duas vezes por semana, mas a
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demanda do Sol Nascente é menor do que os das Quatro Bocas. Outra coisa, foi solicitado nas
Quatro Bocas a construção de uma creche, melhoria no transporte escolar e dentre outras
demandas. Também tem a questão do número bem reduzido de Agente Comunitário de Saúde. Foi
solicitado também a ampliação do programa de Agente Comunitário. Quero informar que hoje
ouvimos um áudio emitido pelo senhor Eládio Lampião, ex-vereador desta Casa, no qual ele está
indignado com o senhor Fernando da COSALT, o qual mandou fechar o registro e deixou as
pessoas sem água lá no Bela Vista. Essas foram as palavras do Eládio nesse áudio. O Eládio se
mostra muito preocupado com a população que mora no Bela Vista, vez que as pessoas estavam
indo na sua casa reclamando da falta de água. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: quero me reportar referente a nossa reunião
itinerante na comunidade quatro Bocas, no último domingo, apesar não ter dado quórum, mas foi
uma sessão itinerante sim, apenas não deliberou porque não havia vereadores suficientes, mais na
oportunidade ouviu na comunidade várias reclamações, a principal é sobre a construção de uma
unidade básica de saúde. A comunidade Quatro Bocas se transformou num polo de atendimento
de outras comunidades ao seus arredores. Por isso se faz necessário que o prefeito atenda as
Emendas impositivas dos vereadores, tanto para construção como para aquisição de equipamentos
e também uma ambulância. Na oportunidade enxergarmos uma certa revolta da comunidade por
não ter esses serviços. Nós já estamos entrando no final do mês de outubro e, eu acredito que
estamos entrando no final de ano e não teríamos mais tempo hábil de construir aquela obra.
Também quero reiterar as colocações da vereadora Socorro, que falou da reunião com a Celpa aqui
nesta Casa, para a qual foram convidados o responsável do Departamento Municipal de Iluminação
Pública de Altamira e também o Secretário de Planejamento. Mais eles não apareceram. Segundo
o funcionário da Celpa, hoje existe em Altamira vinte duas mil lâmpadas cadastradas no parque
de iluminação pública de Altamira, contando com as dos Distritos. Essas lâmpadas acessas ou
queimadas a Celpa, ela cobra diariamente 11 horas e cinquenta minutos dia de cada ponto. Ele
apresentou uma tabela que no final do mês a Celpa sabe quanto essas lâmpadas consumiram,
mesmo estando queimada ela cobra porque está cadastrada e a Prefeitura não informou quantas
lâmpadas estão queimadas ou não. A receita liquida nos últimos doze meses, ou seja, de setembro
de 2018 a setembro de 2019 ela chegou aos quatro milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e
quarenta e um reais. É aquilo que já falamos no passado quando nesta Casa de Leis, que foi
aprovado o projeto determinando o direito que o Executivo Municipal a contrair o empréstimo de
aproximadamente de vinte milhões de reais pra fazer essa modificação de lâmpadas comuns por
lâmpadas de LED. Também falamos que mensalmente nós temos recurso que dá um superável de
muito bem para Altamira. Questionamos a Celpa como fazer baratear o custo e sobrar mais
dinheiro para a Prefeitura e inclusive sobrar mais dinheiro no bolso do cidadão diante que a
Socorro falou antes ali, o contribuinte mês passado ele teve o consumo de energia elétrica na sua
casa senhores de noventa e um quilowatts mês reais né? Agora neste mês ele fez um consumo de
cento e quinze quilowatts mês só para vocês terem uma ideia ele pagou cinco ponto alguma coisa
no mês passado, agora passou mais de quinze reais então isto a um grande assalto isso é por causa
da lei mil quinhentos e dezenove aprovada em 2003 essa lei é uma lei onde ela coloca cobrança na
iluminação pública também ela primeiro coloca o consumo de energia pública e depois ela coloca
todos os impostos ai a contribuição de iluminação de iluminação pública é uma bi tributação em
cima dessa consumo está colocado a 25% de ICMS a onde vem o ISS a onde vem o confins e
outros impostos isso é um absurdo essa lei então nós fizemos umas perguntas como modificar essa
lei para que nós pagássemos a iluminação pública somente em cima do consumo por que nós temos
uma lei federal a onde ela diz que podemos cobrar pela lei federal três e meio por cento sobre o
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consumo, então para cada cem reais é três reais e cinquenta. Concluindo, hoje a nossa iluminação
pública a taxa que é cobrada ela é cobrada a mais cara do pais e isso nós precisamos fazer uma lei
que atenda a comunidade e não que assalte o contribuinte ficou acordado inclusive com o
presidente da casa o Loredan que estava presente que até dia 10 dia 12 do mês seguinte que deveria
o Executivo enviar uma lei ou a Câmara Municipal elabora uma lei para que nós pudéssemos
debater a ainda este ano aprovar uma lei que reduzisse umas taxas diante do consumo que tem e
do superado que se colar as lâmpadas de LED com certeza essa lei e da receita mensal duplicaria
o caixa da prefeitura sem agregar mais prejuízo ao cidadão Altamirense. Agradeceu. Em seguida
fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: estive em
Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, passei dez dias lá ouvindo a população e entre as várias
reclamações, a principal é a falta de compromisso com a saúde pública naqueles distritos. Sabemos
que o Governo Estadual construiu um prédio de estrutura média e de grande porte, já foi adiada
por algumas vezes a inauguração deste prédio, e as pessoas, como o Aldo bem sabe, quando
precisam de uma emergência vão para o Estado do Matogrosso devido a distância de lá para a
cidade de Altamira e sabemos que aquele hospital precisa urgentemente ser inaugurado. O
Governo do Estado já inaugurou em Belém um hospital deixado lá pelo governo anterior e aqui
em Altamira é esta dificuldade de inauguração de um prédio de pequeno e médio porte aqui em
Castelo dos Sonhos. Esse prédio, as pessoas lá ficam muito preocupadas porque ficam naquela
dúvida se vai ser repassado para o município ou se a administração vai ficar pelo estado. Jogo de
empurra, empurra e sabemos que o município não terá condições para administrar aquele hospital.
Então a gente pede aos senhores Vereadores da base do Governo Estadual para que chegue ao
Governador e peça para que seja administrado da mesma forma como é aqui o Hospital Regional
da Transamazônica. Também foi inaugurado, senhores e pela segunda vez, um posto de saúde pela
prefeitura lá em Castelo dos Sonhos, mas que não trouxe benefício algum para a população, isso
porque esse posto só funciona pela parte da tarde. O posto antigo só funciona agora pela parte da
manhã, ou seja, o que eles fizeram: Inauguraram mais um posto de saúde, mas juntaram os dois
para funcionar as vinte e quatro horas, ou melhor dizendo, período da manhã e período da tarde.
Eles fizeram aqui com o desmembramento da taxa de lixo do IPTU. Nós sabemos que essa taxa
do lixo foi criada em 2013, nessa legislatura o que aconteceu foi o desmembramento da taxa do
IPTU para se criar um carnê próprio da taxa do lixo. E lá, com relação a esses dois postos, fizeram
a mesma coisa, construíram mais um posto de saúde e apenas desmembraram os serviços. A
população vai ao posto de saúde de manhã fazer a consulta e a tarde tem que ir para o outro posto
buscar os medicamentos. Com relação a COSALT, como bem disse a Vereadora Socorro, hoje
está circulando aí pelas redes sociais, um áudio do senhor Eládio Lampião, onde ele credita ao
senhor Fernando que é também um dos coordenadores do fechamento do fornecimento da água
para o bairro Bela Vista. O que está acontecendo aí com relação a esses dois senhores é uma
brigazinha interna e deixando a população sem água. O Fernando, ano passado já tinha sido
demitido, com setenta dias depois foi recontratado e essa briga desses dois senhores continua
deixando a população sem água. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro
Gonçalves, que após os cumprimentos disse: ontem, foi o dia do Servidor Público, o servidor
público é quem presta serviço à sociedade. Nesse dia queremos parabenizar e reconhecer a
importância dessa profissão. O servidor público trabalha e estuda para melhorar a qualidade do
serviço prestado. Ser servidor público exige paciência, estudo e dedicação. Aproveitamos essa data
para parabenizar a todos os servidores de Altamira. Também quero informar que na última sextafeira, o nosso colega vereador João do Fusca passou mal e foi internado do Hospital Santo
Agostinho. Devido ser uma situação muito grave, o senhor Presidente, vereador Dr. Loredan teve
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que pegá-lo e levar para o Hospital Regional da Transamazônica, porque nosso amigo não estava
passando bem e o problema é grave. Vamos torcer para que o mais breve possível ele retorne para
esta Casa de Leis, para continuar com seu trabalho de excelência. Quero também aqui parabenizar
a senhora Paola, pelo belíssimo projeto a Arte de Viver Bem e, que a cada dia cresce mais e mais.
Quero dizer que onde esse projeto passa faz muito sucesso. A vereadora enfermeira Socorro
também esteve lá e ficou muito satisfeita pelos atendimentos. Também quero informar que no
último sábado, tivemos a honra de participar da grande cavalgada na Agrovila Sol Nascente,
juntamente com meus colegas vereadores Loredan Melo, Delza Barros e Enfermeira Socorro.
Aproveitamos para parabenizar toda a comunidade pelo evento que foi muito bonito. Foi uma
belíssima festa e, na manhã do domingo, nós também estivemos na comunidade Quatro Bocas,
como já foi falado aqui, onde participamos de uma reunião com as lideranças e ouvimos os anseios
da população, onde os mesmos cobram mais empenha nas áreas de saúde, educação, melhoria de
estrada e entre outras coisas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde,
que após os cumprimentos disse: quero falar da nossa semana de trabalho, onde realizamos várias
visitas, conversamos com a população e fizemos vários atendimento aqui na Câmara Municipal.
Também quero Nós tivemos informar que esta semana tivemos a presença do Deputado Federal
Júnior Ferrari, aqui em Altamira, na oportunidade conversou com várias lideranças e também
discutiu sobre várias dificuldades que o nosso município está passando. Acho que nós precisamos
do apoio dos Deputados Federais e dos Senadores para que possam ajudar Altamira. Também
atendemos a Liga Esportiva de Altamira - Leal, que nos repassou todas as dificuldades que a Liga
Esportiva vem passando no decorrer do ano. Estivemos também reunidos com os Mototaxistas de
Altamira, aonde nos repassaram as demandas. Eles nos solicitaram para repassar a Câmara Federal.
Já fizemos os encaminhamentos, pois, em breve os mototaxistas de todo o Brasil estarão lá para
tratar da isenção de impostos para a categoria. Nós também tivemos uma ótima reunião com a
Maláque Mauad, que é a representante do FOSEP - Fórum Regional de Segurança Pública, na
oportunidade nós tivemos o apoio do Deputado Federal, que irá interferir para que possamos
implantar em Altamira a “Patrulha Maria da Penha”. O nosso município será modelo para os outros
municípios do Estado do Pará. Altamira deverá ser a primeira região que estará recebendo essa
Patrulha. Já encaminhamos esse pedido para o Deputado e o mesmo já sinalizou apoio, que vai
estar caminhando junto com o FOSEP para que possamos desenvolver esse projeto aqui em
Altamira. Agradeceu. O senhor Presidente disse: quero pedir a todos os colegas vereadores e ao
povo em geral, que orem em favor do nosso querido vereador João do Fusca que está internado.
Quero dizer também vereador Aldo Boaventura, que a reunião realizada nas Quatro Bocas, não foi
uma reunião itinerante, porque a reunião itinerante da nossa Casa Legislativa são todas as terçasfeiras, então, a reunião que foi realizada, foi uma reunião informal. Inclusive, eu achei até uma
grande falta de solidariedade porque sabemos que o principal líder daquela região do Assurini é o
nosso querido vereador João do Fusca, que o mesmo está num leito de hospital. Quando essa
reunião informal, poderia ter sido cancelada em respeito ao nosso vereador. Portanto, eu achei um
grande erro e uma grande falta de solidariedade para com ele. Portanto, eu deixo aqui registrado o
meu descontentamento com essa reunião que não foi adiada. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: na semana passada estive visitando o
Bairro Paixão de Cristo, aonde na Rua 05, está recebendo toda a infraestrutura, como linha d`água,
drenagem, meio fio e calçada. Tenho algumas Indicações para aquele. Quero informar que nós
enquanto vereadores, deveremos fazer o nosso trabalho, sempre cobrando, independentemente de
ser oposição ou da base, deveremos sempre cobrar os direitos da população. Temos alguns pedidos
encaminhados de serviços para o Bairro Paixão de Cristo. Também estive conversando com senhor
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Alexandre Bossatto - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e, de acordo
com a demanda de trabalho da Prefeitura, o bairro será totalmente contemplado. Estive também
no Centro de Regulação, visitando o Enfermeiro Olailton, que nos falou do seu trabalho, onde a
demanda de atendimento é grande. Ele me disse que são atendido mais de trezentas pessoas por
dia. Quero dizer que enquanto vereadores, estaremos empenhados na ampliação do Hospital
Regional, pois, somente com essa ampliação, é que iremos ter uma melhoria na qualidade da saúde
em nosso Município. Quero dizer que na última sexta-feira estive na APATA, na oportunidade
apresentamos um Projeto de Lei Contra maus tratos aos animais. É uma pauta que ainda não foi
discutida, mas já apresentei uma proposta inicial para a Associação, para que juntos possamos
discutir, debater com a sociedade civil organizada para implantação desse projeto. Agradeceu. Em
seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior
que fizesse a leitura das matérias, que constava de: SÓ LEITURA: Indicação n.º 2994/2019, de
iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana/Departamento
Municipal de Trânsito, que seja contratado, em caráter de emergência, um perito em trânsito para
o DEMUTRAN. Indicação n.º 2995/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor Helder
Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública,
contratar um médico Neurologista para atender no Hospital Regional da Transamazônica.
Indicação n.º 2975/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recapeamento
asfáltico na Rua José Umbelino de Oliveira, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º
2976/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reparo na rede de
iluminação pública na Rua José Umbelino de Oliveira, no bairro Jardim Independente II. Indicação
n.º 2972/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana,
realizar o serviço de linha d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento na Rua Emília Retício e na
Travessa Agostinho Gomes, no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 2973/2019, de iniciativa do
vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de linha d’água,
asfaltamento e/ou blokreteamento nas Ruas Hosteld e Professor Ubirajara e, na Travessa Vivena
Leão, no bairro Ayrton Senna II. Indicação n.º 2974/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa,
que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, criar um projeto de dança para a Praça do Anel Viário, no
bairro Sudam II. Indicação n.º 2991/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao
senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente,
construir arquibancadas com cobertura no campo de futebol do Loteamento Buriti. Indicação n.º
2992/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria da Secretaria Municipal de Integração Social, interceder
junto ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, para disponibilizar aos cidadãos
recursos de microcréditos para que seja implantada em Altamira, Feiras Itinerantes Padronizadas
nos diversos bairro de Altamira. Indicação n.º 2993/2019, de iniciativa do vereador João Roberto,
que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Integração Social, disponibilizar um servidor para realizar visitas nas residências das pessoas com
dificuldades de locomoção, que sejam beneficiados pelo INSS, para facilitar a “Prova de Vida”.
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Indicação n.º 2970/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação
Pública, realizar o serviço de revitalização na rede de iluminação pública, troca das lâmpadas
comuns por lâmpadas de LED na Rua Antônio Pereira da Silva, no Conjunto Santa Benedita.
Indicação n.º 2871/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação
Pública, realizar o serviço de revitalização na rede de iluminação pública, troca das lâmpadas
comuns por lâmpadas de LED na Rua SF 12, no Loteamento São Francisco. Indicação n.º
2977/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere aos senhores Zequinha Marinho –
Senador da República e Júnior Ferrari – Deputado Federal, para que auxiliem junto ao Ministério
da Educação ou via Emenda Parlamentar, as seguintes benfeitorias para o Campus do IFPA Instituto Federal do Pará de Altamira: Construção de um Laboratório multidisciplinar com os
materiais e reagentes para pesquisas; Construção de um Laboratório com trinta computadores para
atender a demanda do Campus e; Reforma geral no prédio do Campus. Indicação n.º 2978/2019,
de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere aos senhores Zequinha Marinho – Senador da
República e Júnior Ferrari – Deputado Federal, para que auxiliem no processo de aquisição, junto
aso Ministério da Educação ou via Emenda Parlamentar, de livros para compor a biblioteca do
IFPA - Instituto Federal do Pará de Altamira, visando receber a inspeção do MEC para fins de
reconhecimento do curso superior Tecnológico em Analises e Desenvolvimento de Sistemas.
Indicação n.º 2990/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Escola de Ensino
Fundamental, uma Creche e um Posto de Saúde no bairro Ayrton Senna II. Indicação n.º
2979/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil
- Prefeito Municipal, através da através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana, realizar os serviços de saneamento básico, tais como: galeria pluvial, rede linha d’água e
calçamento na Rua José Umbelino de Oliveira, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º
2980/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil
- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar ações necessárias para a
revitalização (repintura) da Faixa de Pedestres na Rua Lucindo Câmara, em frente a EMEI
Professora Eulália Maria de Oliveira, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2981/2019,
de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de sinalizações, implantando
Placas Indicativas, na entradas dos Ramais: Monte Santo, São Francisco, Serrinha e estrada de
Princesa do Xingu. Indicação n.º 2982/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere
ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um
muro em toda área pertencente ao EMEF Nova Vida, na comunidade Quatro Bocas, no Assurini.
Indicação n.º 2983/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Ponte de mão dupla,
no Km. 53, próximo ao lote do senhor Zeca da Saúde, no Assurini. Indicação n.º 2984/2019, de
iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, construir uma Ponte de mão dupla, no Km. 45, próximo ao antigo
lote do senhor Nelson, no Assurini. Indicação n.º 2988/2019, de iniciativa do vereador Assis
Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar estudos com vistas a implantação de dois redutores de velocidade, como
também a sinalização da entrada do ramal dos Traíras. Indicação n.º 2989/2019, de iniciativa do
vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
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Secretaria competente, realizar, em caráter de urgência, a drenagem pluvial na Travessa Honorino
Silva e, nas Ruas Olavo Bilac, Alberto Soares e Paraíso, no bairro Liberdade. Indicação n.º
2996/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, alterar o nome da rua Cascavel, localizada
no bairro Lama Negra, passando a denominar-se de Rua Hospício de Souza Ferreira. Indicação n.º
2985/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar um vigia para a Central
de Regulação de Altamira. Indicação n.º 2986/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes,
que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, que interceda junto ao Governo do Estado/Secretaria de Estado de Saúde-SESPA, e ao
Governo Federal/Ministério da Saúde, que viabilizem recursos para implantação de uma Unidade
do Hospital do Câncer em Altamira. Indicação em Conjunto n.º 2987/2019, de iniciativa dos
vereadores Irenilde Gomes e Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, dar continuidade no serviço de linha d’água, meio
fio e blokreteamento da Rua Dom Clemente, no bairro Jardim Oriente. Moção n.º 154/2019, de
iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja consignado Moção de Congratulação aos
dentistas pela passagem do Dia do Dentista, comemorado anualmente no último dia 25 de outubro
e Pedido de Informação n.º 015/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves, Aldo
Boaventura, Agnaldo Rosas, Delza Barros e Socorro do Carmo, que sugere à Mesa Diretora,
ouvida o Augusto soberano Plenário, na Forma Regimental, que indique ao excelentíssimo senhor
Domingos Juvenil Nunes de Sousa – Prefeito Municipal de Altamira, informar a esta Casa, em
relação ao cumprimento das Emendas Impositivas, aprovadas no ano de 2018 para o exercício de
2019. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as
matérias para DISCUSSÃO, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 2994 e
2995/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2975 e 2976/2019, de
iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2972, 2973 e 2974/2019, de iniciativa do
vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2991, 2992 e 2993/2019, de iniciativa do vereador João
Roberto. Indicações n.ºs 2970 e 2871/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.
Indicações n.ºs 2977, 2978 e 2990/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs
2979, 2980 e 2981/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2982, 2983
e 2984/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2988, 2989 e 2996/2019, de
iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 2985/2019, de iniciativa da vereadora Delza
Barros. Indicação n.º 2986/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicação em
Conjunto n.º 2987/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Victor Conde. Moção n.º
154/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja consignado Moção de
Congratulação aos dentistas pela passagem do Dia do Dentista. Pedido de Informação n.º
015/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves, Aldo Boaventura, Agnaldo Rosas,
Delza Barros e Socorro do Carmo, que sugere à Mesa Diretora, ouvida o Augusto soberano
Plenário, na Forma Regimental, que indique ao excelentíssimo senhor Domingos Juvenil Nunes
de Sousa – Prefeito Municipal de Altamira, informar a esta Casa, em relação ao cumprimento das
Emenda Impositivas, aprovadas no ano de 2018 para o exercício de 2019. Fazendo uso da palavra
o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio
para aprovação Indicações n.ºs 2988, 2989 e 2996/2019, de sua iniciativa. Agradeceu. Em seguida
fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos dirigiu se a Mesa
Diretora e solicitou que coloque para votação com Destaque, a Indicação n.º 2994/2019, de autoria
do vereador Raimundinho Aguiar e a Indicação n.º 2994/2019, de autoria da vereadora Delza
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Barros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os
cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação do Pedido de
Informação n.º 015/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves, Aldo Boaventura,
Agnaldo Rosas, Delza Barros e Socorro do Carmo, que sugere ao excelentíssimo senhor Domingos
Juvenil Nunes de Sousa – Prefeito Municipal de Altamira, informar a esta Casa, em relação ao
cumprimento das Emenda Impositivas, aprovadas no ano de 2018 para o exercício de 2019.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos
dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação das Indicações n.ºs 2977, 2978 e
2990/2019, de sua autoria. 2887, 2901 e 2905/2019, de sua iniciativa. Agradeceu. Em seguida fez
uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas
e pediu apoio para aprovação das Indicações n.ºs 2991, 2992 e 2993/2019, de sua autoria.
Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia
Júnior que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal o senhor Presidente consultou
ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em Destaque em alguma
matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Indicação
n.º 2995/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2975 e 2976/2019,
de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2972, 2973 e 2974/2019, de iniciativa do
vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2991, 2992 e 2993/2019, de iniciativa do vereador João
Roberto. Indicações n.ºs 2970 e 2871/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.
Indicações n.ºs 2977, 2978 e 2990/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs
2979, 2980 e 2981/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2982, 2983
e 2984/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2988, 2989 e 2996/2019, de
iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 2986/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde
Gomes. Indicação em Conjunto n.º 2987/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e
Victor Conde. Moção n.º 154/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja
consignado Moção de Congratulação aos dentistas pela passagem do Dia do Dentista. Aprovadas
a unanimidade. Votação com DESTAQUE solicitado pelo vereador Dr. Agnaldo Rosas: Indicação
n.º 2994/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar e Indicação n.º 2985/2019, de
iniciativa da vereadora Delza Barros. Aprovadas pela maioria. Recebendo voto favorável dos
vereadores Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Delza Barros
e Victor e voto contrário dos vereadores Dr. Agnaldo Rosas Aldo Boaventura e Socorro do Carmo.
Votação com DESTAQUE pela Mesa Diretora: Pedido de Informação n.º 015/2019, de iniciativa
dos vereadores Almiro Gonçalves, Aldo Boaventura, Agnaldo Rosas, Assis Cunha, Delza Barros
e Socorro do Carmo, que sugere à Mesa Diretora, ouvida o Augusto soberano Plenário, na Forma
Regimental, que indique ao excelentíssimo senhor Domingos Juvenil Nunes de Sousa – Prefeito
Municipal de Altamira, informar a esta Casa, em relação ao cumprimento das Emenda Impositivas,
aprovadas no ano de 2018 para o exercício de 2019. Aprovado pela maioria. Recebendo voto
favorável dos vereadores Maia Júnior, João Roberto, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Dr.
Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Socorro do Carmo, Delza Barros e Victor e, voto contrário do
vereador Isaac Costa. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a
parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos.
Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: quero
falar sobre a questão da ALTAPREV, pois, fizemos um oficio no dia 2 de novembro, já vai fazer
um mês e não obtivemos resposta. No Ofício, solicitamos várias informações para o Diretor da
ALTAPREV, senhor Fabiano Bernardes, mas até hoje não chegou uma resposta nesta Casa, que
os servidores públicos querem saber. Eles querem um demonstrativo do saldo que existe no
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ALTAPREV. Alguns tem pouco tempo, pois, já estão quase na hora de se aposentar, por isso,
realmente querem saber o saldo. Esperamos que na próxima semana nós possamos receber e
informar os servidores e também aos vereadores o saldo ou extrato de quantos milhões nós temos
em caixa no ALTAPREV. Gostaria de falar que já foi duas vezes no Hospital Regional Público da
Transamazônica, visitar o vereador João do Fusca, pois, tenho uma relação grande com o vereador,
além disso, a sua ex-esposa, a senhora Gonçala, é minha prima. Quero dizer ao vereador
Raimundinho Aguiar, o qual disse que não deveria ter tido a reunião lá nas Quatro Bocas, por
causa do internamento do nosso colega João do Fusca, quero dizer que o João me disse: “faço
questão que vocês vão a comunidade e ouçam a comunidade”. Por isso, o Presidente desta Casa,
fez coisas que não poderia fazer, mas fez em favor do nosso colega João do Fusca, pois, o mesmos
estava internado no Hospital Santo Agostinho com uma dor abdominal intensa e, que o mesmo
precisaria fazer exames mais específicos, mas lá no hospital não fazia. Como precisava desses
exames com urgente, o vereador Loredan o levou para o Hospital Regional para fazer uma
tomografia, que só faz no Regional ou particular. Por isso, o Dr. Loredan Mello pegou o vereador
João do Fusca, colocou em seu carro e levou para o Hospital Regional. Eu acho que foi uma forma
de solidariedade e tudo que nós podermos fazer pelo nosso colega e pelo familiares que estão
aflitos. Acho que deveremos fazer isso pelo próximo e para com qualquer uma pessoa que precisar.
A família do João está abalada e, talvez o João tenha que sair do município, mas vamos saber
somente amanhã, o problema é que o João não tem plano de saúde. Já conversamos com o João e
ele pediu que fossemos até a comunidade sim, que ele estava bem no Regional. Agradeceu. O
senhor Presidente disse: o que foi aprovado nesta Casa de Lei foi uma Reunião Itinerante e não
informal. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os
cumprimentos disse: Senhor Presidente, o senhor reportou-se no Pequeno Expediente dizendo que
que as sessões itinerante são somente às terças-feiras, nesta Casa. Quero dizer que conforme
determina o nosso Regimento Interno e a nossa Lei Orgânica, que as sessões das terças-feiras são
Ordinárias e, quando ela forem fora das terças feiras, são reuniões convocadas pelo Prefeito ou
pelo Presidente da Casa, que se chama Reunião Extraordinária e, tudo que for feito fora desse
recinto, elas são reuniões itinerantes e, foi isso que aconteceu lá nas Quatro Bocas. Ela foi aprovada
aqui, foi uma indicação do nobre vereador Almiro Gonçalves. Aconteceu sim só não teve
deliberação por que não teve quórum, mas foi uma sessão itinerante. Quem não foi mas estava
convidado. Quero me reportar ao programa “Luz Para Todos”, esta semana tive uma grande
satisfação de poder liberar mais seis obras lá para os nossos Distritos, para construir de imediato
linhas que vão atender mais 166 famílias. Graças a Deus, aquele moradores vão poder passar o
Natal com luz em suas casas. Também senhor Presidente, aqui em Altamira, lá no Assurini, na
beira do Rio Xingu até a Comunidade do Espelho, nós temos 180 famílias aguardando esse
benefício, além das Comunidades Picadão, Picadinha, Jarana, Jaraninha, onde nós temos mais 118
famílias que serão contempladas. Essas quatro Comunidades já tiveram licença expedida a SEMA.
Esperamos que aquelas pessoa passam ter a luz elétrica em suas residências para que no mínimo
possa ter uma água fria quando o calor atingir. Mas tem mais gente esperando por essa luz lá na
Vila Canopos e na Vila Cabocla, nós também temos que brigar por aquele povo que está lá
abandonado. Senhoras e senhores vereadores são mais de 1800 quilômetros de rede para ser
contrata e liberada, são 2.800 famílias cadastradas. Muitas vezes esquecemos que esse programa
“Luz Para Todos”, é muito importante por que nós temos energia elétrica de Belo Monte fornecida
a dezessete Estados da Federação e, nós não podemos aceitar que nosso município e municípios
vizinhos de Altamira fiquem sem esse serviço. O nosso povo fica no escuro mais fornece energia
para dezessete estados. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas,
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que após os cumprimentos disse: é como falei anteriormente que estava em Castelo de Sonhos,
onde passei 10 dias lá, mas acompanhei sim as discussões no grupo dos vereadores. Quero dizer
que sendo reunião extraordinária ou como quer o vereador Raimundinho Aguiar, uma reunião
informal, quero dizer que o convite foi feito em tempo hábil, inclusive alguns vereadores disseram
que iam se fazer presentes e outros não. Eu não fui por que estava distante da nossa cidade, mas
de toda forma o que foi tratado lá nas Quatro Bocas, foi sobre a construção de um posto de saúde,
que é um assunto extremamente importante e está previsto para ser construído com as emendas
impositivas que aprovamos aqui nesta Casa. Nós já no décimo mês do ano, faltando pouco dias
para o ano se acabar, mas ainda não foi colocado um tijolo sequer para construção do Posto de
Saúde. Gostaria muito de me solidarizar com o vereador João do Fusca, desejar a ele um pleno
restabelecimento. Quero dizer que conversei com o vereador Loredan Mello, que me disse que
conversou com o vereador João do Fusca e, que ele falou que não era para cancelar a reunião, que
a reunião poderia acontecer sim sem a presença dele. O que se percebe-se aqui é picuinhas
políticas, estão querendo tirar proveitos de uma situação de um vereador que estar passando por
um momento difícil. O vereador João do Fusca tem a nossa solidariedade. Também quero dizer
que o vereador Loredan é uma pessoa extremamente humana, que não discrimina posição política
alguma. Eu digo isso por que sou vereador de oposição e sempre fui respeitado pelo Presidente
Loredan. Parabenizo o vereador Loredan por mais essa solidariedade ao nosso irmão João do
Fusca. Agradeceu. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após
os cumprimentos disse: quero me solidarizar com o vereador João do Fusca, eu não tinha
conhecimento da causa, mas agora acho que é preocupante. Quero que Deus abençoe ele e toda
sua família e que ele realmente se recupere o mais rápido possível e volte a esta Casa, a qual ele
representa muito bem, tanto na zona rural como zona urbana. O João é uma pessoa que sempre
estar presente nos bairros da cidade, ele é meu chara e sempre tive um grande respeito por ele e
por todos aqui em Altamira, independentemente de ser vereador ou não. Nós somos humanos,
filho de Deus e temos que amar o próximo como a si mesmo. Quero pedir o apoio dos pares para
uma solicitação que fiz a Norte Energia, solicitei para eles mandar para esta Casa, um relatório
detalhado das ruas e dos bairros de Altamira que estão sofrendo por falta dos reparos. Isso está um
absurdo, por exemplo, no bairro Ibiza, as ruas até hoje estão cortadas, inclusive alguns moradores
fizeram com cimento. Lá eles podem fazer, mas os que não podem as ruas ficam cortadas, por
exemplo, o bairro Brasília, onde os moradores não tem condições de tirar, porque o que ganham é
para comer, não dá para fazer tapar buraco na frente da sua casa. A Rua Lucio Jitirana está igual a
Transamazônica, são buracos enormes. Eu estou defendendo a população do município de
Altamira, pois, eles pagam seus impostos e tem seus direitos. A Norte Energia não veio aqui para
fazer favor para ninguém, ela veio aqui para ganhar dinheiro. A Norte Energia fez e todo mundo
sabe aqui que nas discussão nas ligações intradomiciliar que era R$ 40.000.000,00 foi para R$
70.000.000,00. No Mutirão, por um milagre, vi uma empresa com 45 pessoas trabalhando, fazendo
reparos nas ruas do bairro. Eles precisam dar explicações. As coisas precisam andar antes que
cheguem o pior, pois, o inverno está chegando, inclusive, os moradores estão querendo fechar o
setor de transporte e obrigar os ônibus passarem ruas intrafegáveis. Precisamos tomar uma decisão
rápida. O vereador Victor Conde solicitou uma aparte, o qual lhe foi concedido, que após os
cumprimentos disse: participamos de uma visita próximo ao supermercado Uniforte, na rua de traz
do supermercado, próximo à Rua dos Crisântemos, também na Praça da Cultura onde ouvi os
pedidos da população, os quais querem que sejam revitalizadas. Lá temos várias ruas que as
crateras que foram feitas naquela época da Geo Engenharia, foram reformadas com asfalto de
baixíssima qualidade e logo em seguida veio também a continuação dos testes e ruas já estão
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intrafegáveis, inclusive, os moradores já estão evitando andar pela Rua da Amizade, lá a situação
é bem complicada, É preciso que seja feito o recapeamento naquelas vias para dar tranquilidade
para população que necessita tanto dessas obras. Agradeceu. Dando continuidade o vereador João
Roberto disse: nós precisamos ficar atentos com essas situações. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: estou usando a palavra para
dar um boa noite para as pessoas que estão ai na Galeria, ao nosso amigo Jefferson Figueiredo e
os demais presentes. Eu votei aqui realmente que já falaram várias vezes e já se tornou enjoado,
cansei de ouvir falar do assunto das quatro bocas e realmente nós votamos aqui votamos para ter
uma reunião itinerante e não foi isso que ouvi eu não fui lá por que já tinha compromisso e foi
bater papo sentado no sofá na sala da casa minha mãe e foi isso que eu fiz e recomendo a todos
fazer o mesmo conversar e abrasar todos familiares e dizer todos eu te amo. Agradeceu. Em
seguida o senhor Presidente disse: quero dizer ao vereador Agnaldo, que não existe nenhuma
picuinha da minha parte, pelo contrário, tenho um grande respeito ao Dr. Loredan Mello. Tenho
acompanhado o grande trabalho que ele tem realizado, com respeito aos pares desta Casa, inclusive
que que ia, mas quando vi a situação do João do Fusca, achei que não era a hora apropriada de ir,
pois, ele é a maior liderança daquela região. Por esse motivo não foi. Não havendo mais
manifestantes, o senhor agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa
e do povo em geral e, em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a Ata que após
aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e nove dias
de outubro do ano de dois mil e dezenove.
Raimundo Sousa Aguiar
Presidente
Waldecir Aranha Maia Júnior
1º Secretário

Isaac Costa da Silva
2º Secretário
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